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COM OBTENIR-LA I 
FUNCIONAMENT

• Has de formar part d'alguna de les entitats de Fesalut.

• Cada associació donarà una targeta als seus socis, voluntaris
i professionals.

• La tarjeta ha de portar el segell de l'associació que la
reparteix.

• Has de mostrar la tarjeta per a gaudir de qualsevol dels
descomptes.
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CENTRES CULTURALS 
APROPA'T CULTURA 

Entrades reduïdes (segons tipologia dels membres de cada 
entitat) per a espectacles de Catalunya. Cal donar-se d'alta a 
la següent adreça electrònica:  
http://www.apropacultura.cat/

CAIXAFÒRUM 
Entrada reduïda o gratuïta, en funció de l'activitat. Visites 
guiades gratuïtes. Cessió d'espais gratuïta en funció de la 
disponibilitat i el tipus d’acte.
 Av. Blondel, 3 25002 Lleida 
973 270 788 
http://www.CaixaForum.es 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA
Assessorament, sessions de formació sobre recursos lingüístics 
en línia, plans d'autonomia lingüística personal, tractament 
preferent en els cursos de català i revisió de textos. 
c/ del Governador Montcada, 13 2n 2a  25002 Lleida  
973 282 607 

ORFEÓ LLEIDATÀ 
Entrada reduïda i accés gratuït sempre que es filtri pel Consell 
Participatiu de l’Espai Orfeó i es faci des de l'entitat, no a 
particulars. Oscar Enrech-Director Orfeó Lleidatà 
c/ Sant Martí, 60-62  25004 Lleida 
 973 233 554 
info@orfeolleidata.cat 



CENTRES CULTURALS 
UDL (Universitat de Lleida)

La Universitat de Lleida es compromet a realitzar les següents 
activitats:
La UdL es compromet a cedir espais propis perquè FeSalut i les 
seves entitats associades, puguin dur a terme activitats 
conduents a la promoció de la salut i a la realització d'activitats 
com jornades i congressos. En tot cas, FeSalut o l'entitat 
sol·licitant assumiran qualsevol despesa de tipus logístic que es 
derivi de la realització d'aquestes activitats i de la utilització dels 
espais cedits per la UdL (recursos humans, mobiliari 
extraordinari, equips audiovisuals extraordinaris,)
Estendre entre els membres de la comunitat universitària 
(Estudiantat, PAS i PDI) el coneixement de les diferents 
malalties que conformen FeSalut i els valors que hi estan 
associats amb la comunicació de la notícia al web de la UdL 
Sempre d’acord amb criteris professionals, fer-se ressò en els 
diferents canals de campanyes que s’organitzin per part de 
FeSalut arreu de Es comunicaran totes les accions a l’agenda de 
la web de la UdL  - Promoció de la Salut  http://www.udl.cat/.

Per fer la sol.licitud:
Fran Valenzuela
fran.valenzuela@udl.cat 



CENTRES SANITARIS 
CENTRE DE FISIOTERÀPIA CF 

20% la primera visita i 10% la resta.
Cristina Fontdevila. c/ Ramon i Cajal, 4 altell 2n 25003 Lleida 
 630 881 567
 http://www.fisioterapiacf.com 

CLÍNICA DENTAL SEGRIÀ 
Descomptes per concretar.
Albert. Av. Artesa, 5 baixos (La Bordeta)  25001 Lleida 
 973 212 120
 http://www.dentalsegria.com 

info@dentalsegria.com 

CENTRE PSICO LLEIDA CRISTINA VIDAL 
5% serveis individuals Psicologia, Psicopedagogia i Logopèdia 
que es realitzen al centre i 10% de descompte a les activitats i 
atencions grupals que es realitzin a l'espai de les entitats "in situ". 
973 805 948 / 656 230 430 
www.centrepsico-lleida.es 

EGAR365 LLEIDA 
Val de descompte de 50 euros aplicable a la primera mensualitat, a 
la garantia de gestió o a productes de la botiga. 
c/ Roger de Llúria, 26 25005 Lleida 
688 955 365 
www.egar365lleida.com 



CENTRES SANITARIS
CENTRE RESIDENCIAL JOVIAR

Camí de Montcada, 90 25196 Lleida
Tel. 973 727 181
Fax. 973 246 164
info@residenciajoviar.com

S'oferirà un descompte del 10% durant els 6 primers mesos, en 
qualsevol de les modalitats del Servei de Centre de Dia. També l'ús 
dels espais enjardinats i de la carpa del centre per fer
reunions, trobades o xerrades als associats i associades de FeSalut. 
Aquestes s'hauran de demanar amb previsió per facilitar una 
òptima organització de l'esdeveniment en qüestió.



SERVEIS PROFESSIONALS 
DIARI LA MAÑANA 

Accés a publicar articles, activitats... I en el suplement setmanal 
de cada dimecres al diari local. 
http://www.lamanyana.es/ 
Alba Moli. c/ Josep Baró Travé. Parcela 118, 25191 Lleida 
 973 001 140
publicacions@lamanyana.cat 

GAARA INSURANCE 
Tot tipus d’assegurances amb les millors condicions i descomptes 
especials per als socis de FeSalut. 
http://www.facebook.com/GaAra-Insurance 
Àngel Gabriel Jerez. Av. Alcalde Porqueres, 21 baixos 25008 Lleida 
 673 245 931-620 793 986
angel@garainsurance.com

GENERAL D'ESTUDIS 
5 hores gratuïtes en informàtica, compatibilitat, anglès i repassos. 
17% descompte en la mensualitat de qualsevol curs, formació 
bonificada a mida, ... 
http://www.generalestudis.com/index.php 
Josep Blasco. c/ Alcalde Costa, 18  25002 Lleida 
973 280 888 

OGEO MANAGER 
Possibilitat de publicar directament les activitats de les associacions 
en l'APP. Contacteu amb info@grupoglobalia.com
646 414 363



PREVINTEGRAL 
10% descompte mínim en relació amb el que esteu pagant de 
Prevenció de riscos laborals. 
Jordi Aixalà. c/ Llorenç Agustí Claveria, 105. Edifici entrevies, 
planta núm. 2, oficina 2 i 3  25191 Lleida 
 673 114 182 
 http://www.previntegral.com/index.php/es/

SAR QUAVITAE 
5% descompte en tots els serveis. 
Aida Blanes. c/ Acadèmia, 41 25002 Lleida 

973 289333 

Maite Anglada. Partida del Graó s/n – Alpicat
973 737455 

http://www.sarquavitae.es/residencia-mayores-lleida-jaumenadal-
meroles/ 

http://www.sarquavitae.es/residenciamayores-lleida-terraferma/ 

PISCINA EPISCOPAL 
Descompte del 10% sobre el preu del tríptic en activitats de Piscina, 
Babyman i Escola d'Esquena. Possibilitat d'organitzar grups amb 
professorat de les instal·lacions amb preu establert segons la durada de 
l'activitat. Es podrà llogar la instal·lació i els horaris i preus es 
concretaran amb cada entitat segons disponibilitat de la instal·lació). 
Pilar Sanjuán. c/ Doctor Combelles, 47 B   25003 Lleida 
 973 263 100 

CENTRE YOGAONE by DIR 

10% de descompte fix entre 1 d'abril  i 31 de desembre de 2022 
Vallcalent, 67. Lleida
973826404 - 621252115 Oferim serveis personalitzats o per a 
grups (consulteu descomptes i promocions aplicades en període i 
temps determinat)



ANNA MARTINEZ. EMOTIONAL TRAINER 
10% de descompte en sessions individuals i 15% descompte en 
sessions grupals. 
Anna Martínez -Coach experta en PNL-   

 Facebook: anna.martinezsebastia 
Instagram: anna_martinez_coach 
Twitter: @anna_mss 
 620 612 004
http://www.annamartinez.es 

annamartinezcoach@gmail.com 

VIVE LIBRE 
Descompte del 15% en la contractació del servei. 
Cristina Saavedra Bosch. c/ Orotava, 4  28660 Boadilla del 
Monte, Madrid 
917 098 068 
csaavedra@atam.es 
http://vivelibre.es/ 

www.atam.es 

Mª ELENA BEÀ RODRIGUEZ. ILS (Intèrpret de Llengua de Signes Catalana) 
Descompte del 10% als serveis d'ILS (Intèrpret de Llengua 
de Signes Catalana), descompte del 20% en cursos específics 
de LSC (Llengua de Signes Catalana.) 
- Iniciació, millora, gramàtica i gramàtica avançada.
676 658 522 (trucada, whatsapp i/o vídeo trucada)
yoquivale@hotmail.com 



FEM LLITERA 

Sessions terapèutiques amb música, individuals o en petit grup, per a 
desenvolupar competències cognitives, emocionals i socials amb 
diverses activitats artístiques.
Primera sessió gratuïta.
Consultar descomptes per associats a FeSalut.
Telf. 658985128
https://femllitera.com/
asienta@femllitera.com

Jusad Assistència S.L.U
Solucions d'assistència domiciliària personalitzada. 
Servei de 24 hores els 365 dies de l'any.Podran accedir a aquests 
serveis amb un sol telèfon d'atenció, ja siguin pressupostos a mida,  
Urgències, Visites programades tant a Hospital, CAP com a qualsevol 
centre sanitari, Assessorament jurídic, Interinatges i mig interinatge, 
Serveis d'oci, Neteja i desinfecció de centres, institucions i 
particulars, i molt més.
Albert Colias, 633 044 689 gerencia@jusad.com 
instagram @jusad_assistencia

AURA LLEIDA 
Descompte del 10% en tots els serveis: Shiatsu zen, par 
biomagnètic, flors de Bach, Reiki, Mafnified healing, coaching.... 
Montse Prats. Plaça Sant Joan, 17 4t 4a  25007 Lleida 
 636 101 546 
 http://www.auralleida.es
auralleida@hotmail.es 



SOM I SENTIM
Un espai terapèutic Snoezelen on l'objectiu principal és el benestar 
de les persones,  ajudant-los  en  el seu desenvolupament integral, 
partint dels seus interessos i de la seva manera d'aprendre. 
Avantatges del conveni.
Descompte del 5% en les sessions i la possibilitat de fer una    sessió 
vivencial de 30 minuts a 20€.
Informació de contacte:

    C/ Alfons II, 3. 25001 Lleida
    644212174
    sis@somisentim.com



SERVEIS D’ENTITATS
ASPID NEUROLLEIDA 

1a visita d'orientació gratuïta. Descomptes del 5% en els tractaments 
individuals de Fisioteràpia, Neuropsicologia, Logopèdia i/o altres. 
Descomptes en el Programa Rehabilitació Funcional per a persones amb 
parkinson, ictus, traumatisme craneoencefàlic o altres afectacions 
neurològiques.
Oscar Tejedor. c/ Roger de Llúria, 6  25005 Lleida 
973 228 980
 http://www.neurolleida.cat/ 
otejedor@aspid.cat 

FUNDACIÓ DE TERÀPIES EQÜESTRES LA MANREANA 
Activitat trimestral: sessió setmanal de 60 min., grup d'entre 4/6 usuaris, 
2/3 professionals nostres, 15 x usuari/dia. Activitat tot el curs: igual però 
12/usuari/dia, amb l'opció de poder canviar d'usuaris cada trimestre i 
amb compromís de l'activitat 10 mesos. 
Belen Franquet Montufo. Mas Sant Jordi, s/n  25430 Juneda 
973 150 650 
973 050 257
fundacio@lamanreana.com 



COMERÇOS 
ESPAI DIGITAL LLEIDA 

Descompte especial del 10% per als portadors de la targeta rosa. 
Jose Luis Calvo. Av. Artesa, 31 (La Bordeta) Lleida 
973 204 481 
 625 625 634 
espaidigitallleida@gmail.com 
 http://www.espaidigital.net 

LA BOTIGA DE SAÓ 
5% descompte en productes de neteja i cosmètica. 
Fina Reig. c/ Riu Ebre, 7  25001 Lleida 
973 206 939 
botigadesao@gmail.com 

TOYOTA NAYMOTOR 

Soferirà una garantia de 3 anys en totes les adaptacions, la 
possibilitat de finançament del vehicle i de ladaptació amb 
condicions especials als associats. assessorament individualitzat 
i gratuït per als vehicles amb transformacions TPMR (transport 
de mobilitat reduïda) i pels als tràmits de presentació de la 
documentació.
Jaume Bartolí (Responsable Flotas  - Toyota Bussines Plus) 

Polig. Industrial La Creu del BatlleC/ August Font, 4 25194 
Lleida
 973 727 845         
 639 600 971
 http://www.naymotor.toyota.es



C. Henry Dunant, 1 25003
Lleida Tel 973 106 834 
coordinacio@fesalut.com 

Col·labora 




